
بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم واحلكمة؛ آل موسى وآل هارون؛ ألن موسى وهارون عليهما السالم  

يا ابن أم ال تأخذ  كانا أخوين؛ من األب وإال من األم ؟ من األب واألم؛ طيب ملاذا قال هارون ملوسى: ((

  تحمله معناها يسرتق لعله يلني معه؛ (()) ؟ نعم هذا الستعطاف واسرتقاق، يعين  بلحيتي وال برأسي

املالئكة؛ واملالئكة كما قدمنا كثريا هم عامل غييب خملوقون من  هملحت)) يعين هذا التابوت مع هذا امللك  المالئكة

جاعل  ألا مأخوذة من األلوكة وهي يف اللغة الرسالة؛ وقد قال اهللا تعاىل: (( نور؛ وأصل املالئكة مآلكة؛

))؛ لكن فيها إعالل بالتقدمي والتأخري يف احلروف؛ املالئكة عامل غييب خلقوا من نور ال يأكلون  سالالمالئكة ر 

هلم  اوال يشربون؛ لكنهم يلهمون التسبيح؛ فهم يسبحون الليل والنهار ال يفرتون؛ واملالئكة كما مر علينا كثري 

اخلاص هو الذي يتعبد هللا به؛ العمل وخاص، و  خاصة؛ فجربائيل مثال له عمل متعدوظائف أعمال متعدية و 

واملعدي أنه موكل بالوحي؛ وإسرافيل موكل بالنفخ يف الصور وهو أيضا أحد محلة العرش؛ وميكائيل موكل بالقطر 

اللهم رب  والنبات؛ وهؤالء الثالثة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استفتح صالة الليل يذكرهم فيقول: (

افيل فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما  جبرائيل وميكائيل وإسر 

)؛ ألن   كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

، صح موكل مبا فيه حياة القلوب، وإسرافيل ملا فيه حياة األرضئيل اكل واحد منهم موكل مبا فيه حياة؛ فجرب 

األرواح  تميكائيل مبا فيه حياة األرض والنبات؛ وإسرافيل مبا فيه حياة األجسام؛ فإنه إذا نفخ يف الصور خرج

 النار نعم؟ كما يقول أهل النار: ب؛ وهناك مالئكة آخرون موكلون بأشياء مثل مالك موكل اوحلت يف أجساده

زرائيل وليس  ع))؛ ومنهم خازن اجلنة؛ ومنهم ملك املوت الذي يسميه العامة  يا مالك ليقض علينا ربك ((

كذلك فإن هذا االسم ليس له أصل يف السنة الصحيحة وإمنا هو مذكور عن اإلسرائيليات؛ ومل يأت ذكره يف 

إن في  : ((مث قال اهللا القرآن إال باسم ملك املوت ولو كان هذا امسا له لذكر بامسه إما يف الكتاب أو السنة.

)) ملاذا نصبناها؟ أو ملاذا جاءت منصوبة؟ ألا اسم  إن في ذلك آلية )) (( ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين

أي يف   )) إن في ذلك آلية لكم إن مؤخر؛ والالم الم التوكيد تدخل على املتأخر باسم إن أو خربها؛ فقوله: ((

أن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت أحق منهم بامللكية  إتيان التابوت حتمل املالئكة آلية لكم تدل على

وما تغني اآليات والنذر عن  قول: ((ي)) وإن مل تكونوا مؤمنني فإن اهللا  إن كنتم مؤمنين نعم؛ لكن قال: ((

املؤمن فإنه )) فالذي تنفعه اآليات ويتعظ ا ويبين عليها عقيدته وعمله إمنا هو املؤمن، أما غري  قوم ال يؤمنون

وإذا ما أنزلت سورة  ال ينتفع أبدا باآليات؛ بل إن غري املؤمن ال تزيده اآليات إال طغيانا؛ كما قال تعاىل: ((

فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في 



)) املهم أن املؤمن هو الذي ينتفع باآليات،  كافرون  قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم

اآليات الكونية واآليات الشرعية؛ أما اآليات الشرعية فإنه يزداد ا إميانا ألنه عمل صاحل؛ واإلميان يزيد بالعمل 

يات عرف ما تشتمل عليه من احلكمة والصالح واإلصالح فازداد بذلك إميانا؛ وأما اآل الصاحل؛ وألنه إذا تدبرها

الكونية فزيادة اإلميان ا ظاهر؛ ألنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع، وما فيه من احلكمة وما فيه 

   )) فلما فصل طالوت بالجنود قال: (( من االلتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فالشك أنه يزداد إميانا.

  : فوائد اآليةالطالب

    )) وقال لهم نبيهم إن آية ملكه . . . . . (( الكرمية: من فوائد اآلية: ...الشيخ 

      من فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده، حيث يدعم األشياء باآليات لتقوم احلجة؛ لقوله: 

)) ولو شاء اهللا عزوجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من املكذبني  وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ((

املستكربين؛ ولكن من رمحته عزوجل أنه يبعث اآليات حىت تطمئن القلوب وحىت تقوم احلجة؛ وهلذا ما من و 

رسول أرسل إال أويت ما على مثله يؤمن البشر؛ وموافقة اآليات للحكمة ظاهرة؛ ألنه لو جاءنا رجل خرج من 

كم وأموالكم حالل يل؛ ء اكم عنه وإال فإن دمابيننا وقال: أنا رسول اهللا إليكم افعلوا ما آمركم به واتركوا ما أ

  نطيع وإال ما نطيع؟ 

   ما نطيع: الطالب

    ن جعل هلم آية، للرسل حىت تقوم احلجة ويستجيب الناس.أما نطيع لكن من رمحة اهللا عزوجل وحكمته : الشيخ

ومن فوائد اآلية ما يف التابوت من اآليات العظيمة، حيث كان هذا التابوت مشتمال على ما تركه آل موسى وآل 

هارون من العلم واحلكمة من وجه؛ وكان أيضا سكينة للقوم لتسكن إليه نفوسهم وقلوم ويزدادون قوة يف 

  مطالبهم .

))؛ وتأمل كيف  فيه سكينة من ربكموب؛ لقوله تعاىل: (( لقلعلى اومن فوائد اآلية الكرمية: أن للسكينة تأثريا 

أضافه إىل ربوبيته إشارة إىل أن يف ذلك عناية كربى هلؤالء القوم؛ والسكينة إذا نزلت يف القلب اطمئن اإلنسان 

   قبوال تاما. امر الشريعة وقبلهوارتاح وانشرح صدره ألوا

)) .وهل ميكن أن نأخذ من هذه اآلية أن  تحمله المالئكة : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات املالئكة؛ لقوله

  التابوت عظيم وكبري ؟ ميكن ؟

  ليس بالزم :الطالب



نه  يدل على أ) مجع؛ وكونه الذي حيمله املالئكة ) المالئكة (( )) كلمة تحمله المالئكة نشوف (( :الشيخ

  كبري؛ وقد يقول القائل: إن املراد باملالئكة اجلنس وال يلزم أن يكون الذي حيملونه كثرة؛ والعلم عند اهللا .

  )) . إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اآليات إمنا ينتفع ا املؤمن؛ لقوله: ((

فوائدها أيضا: تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار؛ يعين أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون  ومن

  بالتكرار؛ ويف هذه اآلية اجتمع التكرار واألدوات؛ أين ذلك؟

  ))  إن في ذلك آلية (( : الطالب

  واحدة؛ أين التكرار؟ ال؛  اهذ: الشيخ

  يف أول اآلية: الطالب

 إن في ذلك آلية لكم )) مث قال: (( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أول اآلية ((يف  :الشيخ

  )) . إن في ذلك آليات لكم )) فهذا أكد بالتكرار وأكد أيضا بإن ويش بعد ؟ بإن والالم ((

    آية اهللا عزوجل؛ لقوله: باع ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة اإلميان، وأن اإلميان أكرب ما يكون تأثريا يف االنتف

   )). إن في ذلك آلية لكم ((

ألنه سبق وهل يؤخذ منها: أن اإلنسان إذا ازداد إميانا باهللا ازداد فهما لكتاب اهللا وسنة رسوله ؟ نعم؛ ألنه مادام 

مت  وصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه؛ وكلمالنا أن الشيء إذا علق ب

   بآيات اهللا أكثر؛ وفهمه هلا أعظماإلميان كان انتفاع اإلنسان 

اإلميان سبب للحفظ ؛ ألنه إذا كان آية فإنه إذا  : أن وهي فائدة أخرى جديدة إنه يدل علىورمبا نقول أيضا 

م، بطيء نسيت زادت كوا آية؛ وإذا بقيت استمر كوا آية؛ والزم هذا أن يكون املؤمن سريع الفهم قوي الفه

النسيان؛ وهذا سبق لنا مرات كثرية بأن اإلميان والتقوى يزيد يف العلم، يف احلفظ ويف الفهم؛ فيكسب املعدوم  

  ويثبت املوجود .

  أن املالئكة أجسام؟  طيب هل نأخذ منه

  نعم :الطالب

أم أرواح وليس هلم )) وأما قول من يقول: إم عقول فقط أو  تحمله المالئكة من أين؟ من قوله: ((: الشيخ

))؛  جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع أجسام فقوله ضعيف بل باطل؛ ألن اهللا يقول: ((

والنيب صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل على خلقته أو على صورته اليت خلق عليها له ست مائة جناح قد سد 

  )) ا فصل طالوت بالجنودفلم مث قال اهللا تعاىل: (( األفق ـ اهللا أكرب ـ



  ..؟.:الطالب

  لكنه مشهور، مشهور أما تابوته ما ثبت؛ لكنه مشهور عند أهل العلم . ال :الشيخ

))  قال لهم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاطاعتهم ويقيم فيه األمر والنهي؛ وقالوا لنبيهم نعم (( ...

فيهم؛ وهو أيضا دوم يف املرتبة؛ فهم أحق  ...فيهم وليس ...واستغربوا أن يكون طالوت نبيا عليهم ألنه ليس 

بامللك منه؛ فبني هلم نبيهم أن فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ وأن اهللا تعاىل قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة يف العلم 

من علم قوة لتنفيذ ما يعلمه الواجلسم؛ ففي العلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة؛ واجلسم الذي يكون فيه 

الشريعة والسياسة؛ مث إن اهللا عزوجل أعطاهم على ملكه وهي التابوت حتمله املالئكة فيه بقية مما أعطى آل 

موسى وآل هارون؛ وفيه أيضا بعد أن متت هلم اآلية الدالة أنه أحق بامللك، وأنه أهل ألن ميلك رتبهم، رتبهم أي 

هم وأمواهلم؛ وأظن كلما سبق قد جرى فيه البحث وأخذت رتب اجليوش لقتال األعداء الذين أخرجوهم من ديار 

    نعم.    فوائده؛ وهذا درس جديد ؟

جند )) مجع  بالجنود ((م أي مشى م، وانفصل عن مكانه؛)) فصل  فلما فصل طالوت بالجنود قال: ((

فلما فصل طالوت  قال:((وهم اجليش املقاتلون؛ على أم يقاتلون يف سبيل اهللا إلنقاذ ديارهم وأبنائهم؛ 

)) وكان رجال ذكيا عاقال؛ ألن اهللا زاده بسطة يف العلم واجلسم؛ وكان عنده علم من أحواهلم من قبل،  بالجنود

وأنه ملا كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم؛ بني هلم أن اهللا مبتليهم بنهر؛ النهر معروف هو الذي جيري؛ 

)) أي خمتربكم به ليعلم عزوجل من يصرب ومن ال يصرب؛ ألن  اهللا مبتليكم بنهر إن وكان القوم عطاشا فقال: ((

؛ وليعلم من ةاجلهاد حيتاج إىل معاناة وإىل صرب؛ فابتالهم اهللا ذا النهر ليعلم من يصرب ومن ال يصرب هذا واحد

فمن شرب منه  كم به؛ ((ترب )) أي خم إن اهللا مبتليكم بنهر لك طالوت: ((امليطيع ممن ال يطيع؛ وهلذا قال هلم 

)) فصاروا ثالثة أقسام، يعين جعل هلم ثالث  ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة بيدهفليس مني 

حاالت: من شرب حىت يروى يقول: فليس مين وأنا منه بريء؛ ألن الذي ال يطيق الصرب على العطش وال يطيق 

))  ومن لم يطعمه مقابلة األعداء فيمنع من الدخول يف املعركة؛ ((مل يطيق الصرب على  لى أمر القائدالصرب ع

إال من اغترف  )) عكس األول الذي شرب، من الذي يشرب حىت يروى؛ (( فإنه مني يعين مل يذقه أبدا ((

؛ هإليها،  يضطر إليها ليبل ريق )) يعين فإنه قد يكون مين نعم؟ ألن الغرفة قليلة وقد حيتاج اإلنسان يدهبغرفة 

  فتبني فاآلن تبني أنه جعل هلم ثالث حاالت: األوىل: طالل ؟

  منه؛ ومن مل يطعمه أبدا فهو منه الذين يشربون حىت يرووا فليس :الطالب



ومن شرب غرفة منه فهو منه لكن مرتبته  الذين يشربون حىت يرووا فليس منه؛ ومن مل يطعمه أبدا فهو منه :الشيخ

طيب هذا االبتالء ألي شيء؟ قلنا: ليعلم به من يصرب على املشقة ممن ال يصرب؛  يطعمه نعم.مل دون مرتبة من 

فمن  فهو كالرتويض و التمرين على الصرب هذا واحد؛ ثانيا ليعلم به من ميتثل أوامر القائد ومن ال ميتثل؛ ((

ة هذا ماذا حصل من نتيج .)) بيدهغرفة شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف 

)) إذا أكثرهم شرب؛ فأكثرهم ليس صاحلا للقتال؛  فشربوا منه إال قليال منهم االبتالء واالمتحان ؟ قال: ((

)) قيل:  شربوا منه إال قليال منهم ؛ ((دومل خيلصوا يف امتثال أمر القائ ألم مل يطيقوا الصرب على حتمل الظمأ؛

إم كانوا مثانني ألفا فشربوا منه إال حنو أربعة آالف؛ وقيل: غري ذلك واهللا أعلم؛ لكن املهم الذي يف القرآن أن 

هؤالء املأل الكثريين العظيمني كلهم شربوا إال قليال منهم؛ من هؤالء القليل ؟ هم الذين مل يتربأ منهم سواء مل 

)) مبعىن تعداه؛ وال  جاوزه)) ((  ه هو والذين آمنوا معهفلما جاوز  ((لة؛ يطعموه أو اغرتفوا غرفة بأيديهم قلي

والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا  )) أي طالوت ((هويلزم أن يكونوا عربوا من فوقه؛ املهم أم تعدوه؛ ((

قالوا ال طاقة لنا  )) الضمري يعود على من ؟ قيل: إنه يعود على اجلميع؛ (( قالوا (())  اليوم بجالوت وجنوده

طالوت الذين آمنوا معه؛ فعلى  ه، جاوزوه مع: إنه يعود على الذين جتاوزوا ))؛ وقيل اليوم بجالوت وجنوده

بعد ذلك؛ والذين مل يشربوا  تريثوا للشرب مث حلقوا قد جاوزوه؛ لكن الذين شربوا منه األول يكون القوم مجيعهم

  ينفصلوا عنه؛صحبة طالوت مل بكانوا أيش ؟  منه

 أما القول الثاين فيقول: إن الذين شربوا مل يتجاوزوا بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا وللقتال نعم؟ والذين قالوا:  

    )) هم الذين كانوا مع طالوت؛ طيب فعلى األول يكون الذين قالوا: ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((

)) وهم الذين شربوا وغريهم يكون قد قالوا ذلك جبنا وذعرا؛ وأما إذا  دهال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنو  ((

هم كثري و قلنا: هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان؛ لكن رأوا أم قليل العدة وقليل العدة وعد

قالوا ال طاقة  مع امللك كانوا من بين إسرائيل ((زعماء الفلسطينيني؛ والذين  قوي وهم بقيادة جالوت رجل من

  لنا ؛ وقوهلم: (()) أي ال قدرة؛ وأن مقاتلته لنا فوق طاقتنا ال طاقة )) شف (( لنا اليوم بجالوت وجنوده

 ن أل، إما العهود ؟ العهد احلضوري؛ أما يف املستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة )) أل هذه للعهد؛ أي اليوم

 قال الذين يظنون أنهم مالقوا  (( .لكن اليوم ليس لنا طاقة جبالوت وجنودهميد اهللا لنا بعدد أو أولئك يضعفون؛ 

)) وهذا يؤيد قول الذين قال: إن الذين قالوا ال طاقة لنا جبالوت وجنوده مجيع اجلند الذين شربوا والذين ما  اهللا

الظن قد يراد به اليقني وإن  )) مبعىن يتيقنون؛ ألن  يظنون )) (( اهللا  قال الذين يظنون أنهم مالقوا شربوا؛ ((

مة، يالقون اهللا ا)) مىت ؟ يوم القي أنهم مالقوا اهللا (( كان األصل يف الظن الرجحان؛ لكن هنا املراد به اليقني؛



سبحانه وتعاىل فيحاسبهم؛ ومعلوم أن من تيقن مالقاة اهللا فسوف يعمل هلذه املالقاة؛ اإلنسان إذا علم أنه 

إنك تأتي  له، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل وقد بعثه إىل اليمن: (سيالقي أحدا فسوف يستعد 

) وها حنن ننظر إىل الذين يريدون الدخول على الكرباء يستعدون هلم بالكالم واهليئة واملشي  قوما أهل كتاب

يا أيها اإلنسان إنك   ((وغري ذلك؛ فمن أيقن مالقاة اهللا فسوف يستعد لتلك املالقاة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

)) من هؤالء الذين يظنون أم  أنهم مالقوا اهللا طيب (( )) البد أن تالقيه. كادح إلى ربك كدحا فمالقيه

مالقوا اهللا؟ هم املؤمنون اخللص؛ وال يبعد أن هم الذين مل يطعموه وأن الطائفتني اليت شربت واليت اغرتفت مل 

 )) هنا تكثريية أو استفهامية ؟ تكثريية  كم)) ((  قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئةقالوا: ((  تدخل يف هذا.

  ؛ هل هلا نظري هلذه اآلية يف القرآن؟كثرية  تثر الفئات القليلة اليت تغلب فئا)) يعين ما أك كم من فئة ((

  )) السموات وكم من ملك في (( :الطالب

قد كانت لكم  ال ال ما هو، شاهد من؛ ما هو شاهد على كم إال أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية (( :الشيخ

آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهم مثليهم رأي العين واهللا يؤيد بنصره من 

كم من فئة  ني ومع ذلك نصرهم اهللا؛ (()) فهم يروم مثليهم رأي العيشاء إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار

  )) إذنه الشرعي أو الكوين؟  قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

  كوين:الطالب

بإذنه الكوين سواء كانت الغالبة ممن حيبه اهللا أو ممن ال حيبه اهللا؛ قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن ال حيبه : الشيخ 

حلكمة تقتضي ذلك، تقتضي اإلذن؛ مثاله: غزوة احلنني؛ فإن غزوة احلنني  بذلك أذن اهللا لكنه سبحانه وتعاىل ي

كان الذين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اثين عشر ألفا وكانت هوازن ثالثة آالف ومخس مائة فرق كبري ومع 

؛ فاهللا عزوجل له ذلك ملا افتخر املسلمون بكثرم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة هزموا ذه القلة؛ مباذا؟ بإذن اهللا

احلكمة يف خلقه؛ قد يقدر األشياء على الوجه الذي ختفى مصلحته علينا لكنها هي يف علم اهللا مصلحة 

عظيمة؛ لكن يف النهاية واحلمد هللا صارت الغلبة للمسلمني وغلبهم النيب عليه الصالة والسالم وغنم منهم غنائم  

)) مؤمنة وإال ما هو شرط؟ ليس بشرط، ليس بشرط؛ وهلذا مل يقل اهللا  كم من فئة قليلة كثرية جدا؛ احلاصل ((

مث قالوا  )). غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا )) أي مجاعة قليلة (( كم من فئة قليلة مل يقل: كم من فئة مؤمنة؛ ((

ذين يظنون أم )) يعين فاصربوا ليكون اهللا معكم؛ هنا هؤالء اجلماعة ال واهللا مع الصابرين يصربون أقوامهم: ((

)) هذا  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وثبتوهم ((هوالء شف فائدة اإلميان فائدته أم وطنوا  ؛مالقوا اهللا

تشاهد لكن تعرف  ور املعلومة؛ ألن معية اهللا ما)) باعتبار األم واهللا مع الصابرين األمور املشهودة؛ ((باعتبار 



بآثارها؛ لكم كم من فئة قليلة تشاهد وإال ال؟ غلبت فئة كثرية تشاهد؛ فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين األمرين 

أنكم ال تقولوا هؤالء كثريون وحنن قليلون فإنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية، وأنكم إذا صربمت فإن اهللا مع ....

على ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا وهو أعالها؛ وصرب  الصابرين؛ وقد سبق لنا مرات كثرية أن الصرب ينقسم

معصية اهللا، وصرب على أقدار  عن معصيته؛ وصرب على أقداره املؤملة؛ اجلهاد فيه صرب على طاعة اهللا، وصرب عن

؛ ما ألن ااهد يف سبيل اهللا مطيع هللا عزوجل  ؛ فهو جامع ألنواع الصرب الثالثة؛ صرب على طاعة اهللا أليش؟ اهللا

القوم ابتغاء وجه اهللا؛ وامتثاال  يوفميلك وهي نفسه؛ يعرض رقبته لس الذي بذل يف هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما

ألمره؛ صرب عن معصية اهللا فلم يفر حني القى العدو بل ثبت؛ ففيه صرب عن أيش؟ عن معصية اهللا؛ صرب على 

وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا   عزوجل: ((أقدار اهللا نعم جيرح نعم؟ ويكسر وهو يف ذلك صابر، يقول اهللا

)) ال تظنوا أن أمل احلرب عليكم فقط؛ هو عليكم وعليهم؛ وتتميزون عليم  تألمون فإنهم يألمون كما تألمون

درجات العلى من اجلنة؛ وهؤالء يقاتلون ـ ال)) أنتم تقاتلون تأملون  وترجون من اهللا ما ال يرجون مبيزة وهي ((

اذ باهللا ـ ال يرجون من اهللا ذلك؛ بل قتالهم يف النار كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا قال أبو والعي

سفيان يف غزوة أحد: يوم بيوم بدر واحلرب سجال؛ قالوا له: ال سواء، قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار؛ وهل 

املهم أن قول هؤالء الفئة املؤمنة اليت ترجوا مالقاة  ؛بينهما مساواة؟ أبدا، فرق عظيم فأين السجال بيننا وبينكم

كم من  اهللا حصل فيها التثبيت من جهتني: من جهة مشهودة، ومن جهة معلومة تدرك بآثارها؛ املشهودة: ((

))؛  والصرب بأنواعه الثالثة متحقق يف  واهللا مع الصابرين ))؛ واملعلومة: (( فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

    اجلهاد يف سبيل اهللا نعم .

)) أي ظهروا من الرباز، وهي األرض الواسعة البارزة  برزوا )) (( ولما برزوا لجالوت وجنوده قال اهللا: ((

الظاهرة؛ برزوا وتالقى اجلمعان ورأوا أنفسهم مستضعفني؛ ودائما يكون نصر اهللا عزوجل عند املنكسرة قلوم 

 برزوا جلالوت وجنوده ما اعتمدوا على قوم؛ بل جلئوا إىل اهللا عزوجل وقالوا:  الذين يرون أم مستضعفون؛ ملا

ربنا ( )) طلبوا ثالثة أمور؛ نعم؟ قالوا: ( ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ((

على عمومه له؛ يعين امأل قلوبنا )) يعين امأل قلوبنا به؛ واإلفراغ إفراغ الشيء على الشيء يدل  أفرغ علينا صبرا

فال نفر وال ال تزول )) يعين اجعلها ثابتة  وثبت أقدامنا حىت نثبت؛ وهذا يف زوال املانع؛ (( وأجسادنا صربا

رب؛ ورمبا يراد باألقدام ما هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا؛ املطلوب الثالث: النتيجة من هذا الغزو 

)) ما قالوا: انصرنا على مثال على عدونا أو ما أشبه ذلك؛ على القوم  القوم الكافرينوانصرنا على  وهو ((

كفرهم والحظوا أن لالكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم؛ ال انتقاما ألنفسنا؛ ولكن ألن هؤالء كافرون فنحن نقاتلهم 



ة وقومية فهذا قتال فاشل؛ وهذا ة العدو؛ أما القتال عن محية وعصبييالقتال عن عقيدة هو القتال الذي فيه نكا

من الذي حرر فلسطني يف من جيوش النصارى؟ صالح الدين األيويب رجعتم إىل التاريخ لعلمتم هذا و لو شئتم 

هي وقد قيل إنه ليس بعريب؛ ومن الذي أراد أن حيرر فلسطني من حفنة اليهود؟ العرب؛ ولكن ما حرروها بل 

ألم ال يقاتلون عن عقيدة؛ يقاتلون عن قومية يستوي فيها امللحد  أخذم بالنكال والعقوبات عدة مرات؛

واليهودي والنصراين واملسلم وكل من انضاف إىل العروبة؛ لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إميان وقالوا حنن نقاتل 

ا قوله اليهود ال ألم يهود وحنن عرب؛ لكن نقاتلهم ألم كفار وحنن مسلمون؛ لو أن األمر كذلك حلق لن

)) يعين أنتم بوصف  ال يقاتلونكم )) (( ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر تعاىل: ((

))؛ أما ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر اإلمياين واإلسالمي؛ ال ألنكم عرب؛ ((

ولكن من فوق، من األفق حىت يقضوا عليكم؛  وأنتم تقاتلون وأنتم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء اجلدر

))؛ ما هو  وانصرنا على القوم الكافرين أعرفتم اآلن؟ هنا يقول هؤالء الفئة الذين يقولون ملا القوا العدو: ((

هم؛ ألنه سبحانه وتعاىل جييب ءا فقط؛ لكن ألم قوم كافرون؛ فأجاب اهللا عزوجل دعاؤنعلى قوم ألم أعدا

ارك إليه واعتقد أنه ال حول لك وال قوة وأن األمر كله بيد قإليه؛ أنت افتقر إىل اهللا واصدق يف افتدعوة املفتقر 

اهللا وثق بأن اهللا سيجيبك؛ لكن املشكل أننا ندعو اهللا وكأننا غري مفتقرين إىل هذا الدعاء، كأننا يف استغناء عنه؛ 

رب اغفرلي، وارحمني، وارزقني،  السجدتني: (أو كأن دعاءنا أمر روتيين كما يقولون؛ كل يوم نقول بني 

) كل يوم يقول؛ هل حنن نشعر وحنن ندعو اهللا ذا أننا مفتقرون إىل هذه األمور؟ وأننا نسأل اهللا حقيقة  وعافني

قليل وهذا قليل؛ أكثر الناس يقوله؛ ولذلك يعرف أنه جالس بني ال، إال ما شاء اهللا؛ لكن هذه األمور؟ ال 

؛ فاحلاصل أنك إذا صدقت كله  ....طول بالثاين قالس بالزمن ال بالقول؛ نعم؟ لو يسجد على السجدتني جال

ين؛ هؤالء القوم استجاب اهللا مع اهللا عزوجل يف اللجوء إليه والثقة به فإن اهللا سبحانه وتعاىل جييب دعوة املضطر 

    هم.ءدعا

)) ال حبوهلم وقوم؛ لكن بإذن اهللا تعاىل الكوين أو الشرعي ؟ الكوين؛ وقد يقال: الكوين  فهزموهم بإذن اهللا (( 

والشرعي لكن الكوين أظهر؛ هزموهم بإذن اهللا؛ هذا، هؤالء اجلنود الكثرية الذين ملا شاهدوهم على طول قالوا: 

)) داود ويش الذي   اود جالوتوقتل د (( )) لكن هزموهم بإذن اهللا. ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((

جاعا؛ يقال: إن جالوت كان داود ؟ من جنود طالوت، من جنوده؛ لكنه عليه الصالة والسالم كان قويا ش

جبار عنيد قوي؛ فخرج إليه داود يقال: إنه  بارزين؟ ألن هذا جالوت قائدقال من ي ، طلب الرباز طلب الرباز

  قالع؟املخرج إليه مبقالع؛ تعرفون 



  ال ؟ :بالطال

يدوره املقالع عبارة عن حبل يف وسطه قبة، القبة هذه حط فيها حجر، حجر كالبيضة مثال مث  : الالشيخ

ذا خرج احلجر وضربت الذي هك قالويبقى الطرف اآلخر بيده؛ إذا  ...اإلنسان كذا وكذا مث يطلق أحد الطرفني

  قدامها

  مثل املنجنيق؟: الطالب

واستشاط  هذا الرجل اخلبيث جالوت غضبكأن املنجنيق؛ ملا خرج وبيده املقالع يقول   رنعم على غرا :الشيخ

تز رأسه حغضبا وقال: تطلع علي مبقالع وأنا يعين الشجاع املقدام؟ ولكنه قال به هكذا فشج رأسه فسقط مث ا

ها كبرية فائدة؟ ليس لنا وأتى به إىل طالوت؛ هذه كيفية القتل حنن ليس لنا فيها كبري فائدة؛ صح وإال ال؟ هل في

    )) واملقصود الغاية؛ وقد حصلت؛  قتل داود جالوت فيها كبرية فائدة ولذلك ما وصف اهللا القتل؛ قال: ((

؛ وهلذا صاح الشيطان يف أحد ويش قال؟ إذا قتل القائد ازم اجلندأنه )) وأظنكم تعلمون  قتل داود جالوت ((

القوم وينصرفون؛ حىت يف الصيد ممكن إخوان يصطادون؛ إذا جاءت قال: إن حممدا قد قتل؛ عشان يرهب 

الضباع، الضباع عادة يكون هلا قائد، واحدة قدامهم تقودهم؛ إذا جاء الصياد ما يروح يقتل املؤخر، يقتل القائد؛ 

، تفرقت اجلملة حىت حصل الذي شاهدوه حىت يطلعون واحد يكون هؤالءقتل القائد خالص تفرق الذي  فإذا

الطري جتد أنه البد أن يكون يقدمها قائد؛ إذا قتل القائد  هللا ـ كذلك الطيور، انظر إىل فرقائد بدله ـ سبحان اق

ملا قتل داود جالوت تبني عند القوم قدرة داود وشجاعته وأنه أهل   .تفرقوا؛ يعين معناه أمكن االطالع عليهم

وجه ابنته وتنازل له عن امللك؛ وهذا طبعا من أخبار ألن يكون ملكا، أهل ألن يكون ملكا؛ فقيل: إن طالوت ز 

ل بعد طالوت إىل من؟ إىل داود سواء تنازل عنه؛ أو آبين إسرائيل قد يكون كذلك وقد ال يكون؛ املهم أن امللك 

 وآتاه اهللا الملك  ل إىل داود؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: ((آتوفاه اهللا عزوجل  ـ اهللا أعلم ـ املهم أن امللك 

)) طبعا ليس امللك املطلق على كل  الملك (( ؛)) مبعىن أعطاه، أعطاه اهللا امللك واحلكمة آتاه )) (( والحكمة

         شيء؛ ألن امللك املطلق على كل شيء هللا الواحد القهار؛ لكن امللك يف هذا اجلانب من األرض فقط؛

وآتينا داود  شتماله على احلكمة؛ ألن اهللا يقول: ((زبور الال)) احلكمة قيل: إا الوحي؛ وقيل: إنه  والحكمة ((

)) وعلى كل حال أعطى اهللا داود أمرين عظيمني: أحدمها به سياسة الدنيا؛ والثاين به سياسة الدنيا والدين؛  زبورا

ومما داود مما يشاء؛  )) ما علمه كل شيء؛ علم وعلمه مما يشاء مث قال: (( الدنيا امللك والدين والدنيا احلكمة.

)) علمه اهللا تعاىل مما يشاء بأن كل أحد ال يعلم  وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم علمه: ((

)) فكل ما علمناه من معقول أو  واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ((  شيئا إال ما علمه اهللا



)) أي من الذي يشاءه؛  وعلمه مما يشاء ((حمسوس فإنه من اهللا عزوجل؛ ولو ال ذلك ما مشينا شربا؛ قال: 

ولو ال دفع اهللا الناس  (( لبوس لكم. الدروع صنعة واآلية هنا عامة؛ ولكننا ميكن أن نقول: ومما علمه صنعة

ولو ال دفاع اهللا الناس  )) وهي سبعية (( دفاع ) ويف قراءة: (() دفع( )) ( بعضهم ببعض لفسدت األرض

)) مفعول به؛  لناسا ؛ و(()) مصدر مضاف إىل فاعله دفع )) (( دفع اهللا اب (())؛ وهنا إعر  بعضهم ببعض

)) أين  لو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض ))؛ (( بدفع )) متعلق بـ(( ببعض )) بدل منه؛ و(( بعضهم و((

  ؟ حمذوف تقديره: موجود؛ يعين: لو ال أن دفع اهللا الناس بعضهم ببعض موجود أخرب املبتد


